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Ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging

erik,kroon@odh.nl

Geachte gemeenteraad,

Voor u ligt een ontwerpbesluit met nota van toelichting met betrekking tot het aangaan, door de
Omgevingsdienst Haaglanden, van een lidmaatschap in een (nog op te richten) werkgeversvereniging.
Ter toelichting gaat hierbij de brief van de VNG van 21 mei 2019 inzake Oprichting werkgeversvereniging
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) en de oplegnotitie aan het algemeen
bestuur van de ODH. Ter voorkoming van gelijkluidende teksten, verwijs ik u daarnaar.
ln de vergadering van 26 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de ODH ingestemd met de tekst van het
conceptbesluit en het, conform art. 55a tweede lid Wgr, voor wensen en bedenkingen (zienswijze)
aanbieden van dit besluit aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gemeenteraden van de
deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.
Het besluit zal naar verwachting moeten worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur van27 november
2019. Het in de oplegnotitie aangegeven tijdpad vereist dat uw schriftelijke reactie voor 9 oktober 2019 door
ODH ontvangen moet zijn om nog in de besluitvorming meegenomen te kunnen worden.
Het postadres waar u uw zienswijze aan kunt richten is:
Omgevingsdienst Haaglanden, t.a.v. de directeur, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag.
Voor vragen kunt u terecht bij de in het briefhoofd aangegeven contactpersoon.
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Bijlage 1: Ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging met Nota van toelichting
Bijlage 2: oplegnotitie vergadering algemeen bestuur ODH van 26 juni 2019
Bijlage 3: brief van de VNG van 21 mei 2019 inzake Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappel ijke regel ingen (niet-gemeenten)

